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Dobrý den, 
s druhým číslem Zážitkových listů můžete opět nakouknout do školní družiny zblízka. E.H.

Myší stezka
Ve  škole  nás  zaujala  Myší  stezka,  která  v  létě  vznikla  nad  schodištěm  směrem  do  školní  jídelny. 
Kromě toho, že jsme se s myškami a kocoury vyfotili, vymalovali jsme si od autorky - drnovické výtvarnice 
MartinyMartiny  TichéTiché – omalovánku se stejným motivem. Kdo neměl možnost v létě malovat na stěnu, mohl 
si zkusit myší stezku vymalovat na papíře.

Družinové koutky mají své obrazy
Obrázky paní Tiché můžete najít  nejen nad schodištěm, ale také ve školní družině. Navázali  jsme úzkou 
spolupráci a máme v plánu několik „projektů“v plánu několik „projektů“. Do nových oranžových rámů jsme společně vytvořily tematické 
obrazy. Týkají se družinových koutků, ve kterých se děti zdržují. Obrazy ve fázi omalovánek (tj. před našim 
dokončením) jste mohli shlédnout na magnetické tabuli u vchodu do ŠD.

Jsme „IN“
Abyste věděli,  tak ani  naši  školní  družinu neminula  gumičková mánie.  Celosvětový letní  hit  vydržel 
některým  holkám  a  klukům téměř  celé  září.  Náramky  z  pestrobarevných  gumiček  pletli  na  prstech, 
na pastelkách, někteří i na vidličce.

Babí léto
Užíváme si pěkného počasí. Hlavně na Křivdě.

Druháci baví prvňáky
Naše II.  oddělení  ŠD navštěvuje celkem devět  druháků.  Druháci  jsou pro děti  z  prvních tříd  zábavní 
a občas vymyslí pro své mladší kamarády překvapení. Režírují divadelní a cirkusová představení, vymýšlí 
čáry a kouzla, představují zajímavé věci. Lukášek dětem předvedl svoji kouzelnou baterku, Pepík vytvořil 
raketu, společně sehráli start do vesmíru.

Viděli jsme poslušného psa
Společně s prvním oddělením jsme se vypravili na přelomu září a října podívat na cvičeného služebního 
psa. Co všechno umí nám předvedl na hřišti na Křivdě.

Hodně štěstí, zdraví.
Máme za sebou první oslavu narozenin. Už v první polovině září jsme oslavovali. Hodně štěstí, zdraví jsme 
přáli a zpívali Františkovi.

Školní zahrada děti baví
Ve školní zahradě využíváme houpačku, pískoviště, prolézačky a také keře a mnohá zákoutí k odpoledním 
hrám.

Malujeme sami sebe (?)
Děti ve školní družině malovaly autoportréty. Vyzdobili jsme si jimi stěnu nade dveřmi. Jak se portréty 
dětem povedly můžete sami zhodnotit. Nejsou vám trochu podobní? 

Houfem ovečky...
Slíbila jsem několik fotografií z výpravy za ovečkami. Tady jsou.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Souhlasy: děkuji všem rodičům za souhlasy s pravidelnými vycházkami do okolí, s fotografováním dětí

a zveřejňováním výtvarných děl
– Převlečení: některé děti stále nemají v družinové šatně oblečení na převlečení (zvlášť do třídy, zvlášť 

ven + boty na ven a náhradní ponožky), prosím o doplnění
– Školní deníčky: prosím, používejte  školní deníčky pro  písemná sdělení a případné  omluvenky dětí 

ze školní družiny –  deníčky každý den po příchodu do ŠD kontroluji.
   Budete-li chtít, abych pustila dítě ze školní jídelny po obědě rovnou do šatny, musím vidět  omluvenku  

ve školním deníčku. To znamená, dítě mi musí školní deníček s omluvenkou přinést s sebou na oběd 
do ŠJ.

– Vši: Jelikož se ve škole objevily vši, zavřeli jsme dočasně družinové Kadeřnictví snů.
– Pravidla: Přinesl/a vám již syn/dcera ve školním deníčku  sluníčko za pěkné hraní 

v družině? Mějte radost a sdílejte ji společně s dítětem. Znamená to, že respektuje  
družinová pravidla (máme vyvěšená na dveřích a neustále doplňujeme), zapojuje se 
do akcí a aktivit, dobře vychází se spolužáky a podílí se na úklidu  ŠD.  Pokud vaše  
dítě  ještě  sluníčko  nepřineslo  nezoufejte.  Zvýšenou  pozornost  však  věnujte 
bleskovému mraku, který děti v ŠD dostávají za průšvihy. Letos máme bleskových  
mraků více než vloni. 

– Dny zdraví: Aktuálně probíhají na celé škole Dny zdraví. Se školní družinou jsme se taktéž zapojili. Více 
se dozvíte v příštích Zážitkových listech. 

– Spolupráce s rodiči: V případě, že byste mohli nějakým způsobem obohatit činnost naší družiny, tzn. 
máte zajímavé zaměstnání nebo zajímavého koníčka, umíte nebo vlastníte něco výjimečného, co by se 
dětem líbilo a jste ochotní se s námi o tyto zajímavosti podělit, prosím, kontaktujte mě na níže uvedený 
telefon či email. Děkuji.
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